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Voittajan seurassa
Johdanto
Miltä sinusta tuntuisi kuulua sellaisen nyrkkeilijän tuttavapiiriin, joka ei
ole koskaan hävinnyt yhtään ottelua? Hän on voittanut kaikki
maailmamestaruusottelut. Ja miten mukavaa se olisikaan, jos hän vielä
kehuisi sinua ja esittelisi sinut kaikkialla ystävänään! Istuisit aina
kunniapaikalla ringin äärellä ja näkisit, miten hän tyrmää vastustajan
toisensa jälkeen.

Jeesuksen kaste ja Isän siunaus
Kerron sinulle sellaisesta taistelijasta, joka ei ole koskaan hävinnyt yhtään
ottelua vastustajiensa kanssa. Hän on joutunut käymään läpi monta
kuumaa erää. Mutta pahinkin vastustaja on kärsinyt täydellisen tappion,
tosin hyvin erikoisella tavalla. Ja me olemme päässeet voitonjaolle Hänen
kanssaan.
Hänen uransa alkoi jo 12 vuotiaana, kun hän ei ruvennut ryttyilemään
muiden murrosikäisten tavoin, vaan valitsi vanhempiensa kunnioittamisen
tien. Astuessaan sitten julkisuuden parrasvaloihin noin kolmekymppisenä
hän samaistui meihin, joille tappion kokeminen on liiankin tuttua. Hän
meni Jordanille parannuksen kastelle. Hänen serkkunsa esteli kovasti ja
sanoi että ”Sinunhan pitäisi kastaa minut.” Mutta lopulta hän kuitenkin
suostui kastamaan Jeesuksen, jolla ei olut yhtään syntiä tunnustettavanaan.
Evankelista Matteus kertoo, mitä sitten tapahtui: Kun Jeesus oli kastettu,
nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki
Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan
hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Matt 3:16-17
Jeesuksen kastehetki on niin järisyttävä, että taivaat avautuivat, kun hän
otti paikkansa meidän syntisten rinnalla. Näkymätön tuli näkyväksi,
ikuisuus leikkasi aikaa. Pyhä Henki laskeutui kyyhkysenä Jeesuksen

päälle. Taivaasta kuului syvä, rakastava, täyteläinen ääni. Jumala tunnusti
isyytensä tähän kastettuun ja antoi hänelle Isän siunauksen.

Jeesuksen kiusaukset ja koetukset
Mihin tämä Isän siunaus johti Jeesuksen? Veikö se Hänet taivaallisiin
tunnelmiin, näkyihin ja ilmestyksiin? Ei, vaan se vei Hänet suoraan
taisteluihin, koettelemuksiin ja kiusauksiin! Raamattu sanoo: Sitten Henki
vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Matt 4:1
Aika erikoinen Isän siunaus – suoraa päätä vastustajan kehiin! Ja kun
Jeesus oli erämaassa rukoillut ja paastonnut 40 päivää, hänelle tuli nälkä.
Hän oli suuressa heikkouden tilassa. Silloin perkele kävi hänen
kimppuunsa. Millä hän hyökkäsi Jeesusta vastaan? Hän asetti
kyseenalaiseksi sen, oliko Jeesus todella Jumala poika? Nauttiko Jeesus
todella Isänsä mielisuosiota?
Kongi kumahti ja ensimmäinen erä lähti käyntiin: ”Jos sinä olet Jumalan
poika, niin muuta nämä kivet leiviksi, koska sinulla on kova nälkä ja sinä
kykenet tekemään tuollaisen ihmeen.” Mitä Jeesus vastasi? Hänen
vastauksensa sisällön voisi sanoa vaikka näillä sanoilla: ”Koska Pyhä
Henki toi minut näihin olosuhteisiin ja Isä katsoi nälkäni tarpeelliseksi,
en halua muuttaa mitään Jumalan asettamista olosuhteista. En elä
ainoastaan leivästä, vaan myös jokaisesta sanasta, joka tulee Herran
suusta.” Näin Jeesus saavutti voiton ensimmäisessä erässä, kun kiusaaja
kiusasi häntä fyysisten tarpeiden alueella. Jeesus valitsi nälän jatkumisen
uskossa Jumalaan.
Toinen erä: ”Jos sinä olet Jumalan poika, niin näytä se maailmalle!
Näytä, että uskallat toimia tuon uskosi ja luottamuksesi varassa. Tee jotain
sankarillista, sensaatiomaista, suurenmoista. Näytä, että todella luotat
Jumalaan heittäytymällä alas temppelin harjalta. Sanoohan Raamattu, että
enkelit pitävät sinusta huolta.”
Jeesus torjui tämänkin viettelyksen. Hänen vastauksensa sisälsi ajatuksen:
”Minun luottamukseni on niin täydellistä, että minun ei tarvitse tehdä
mitään sensaatiomaista todistaakseni sen. Älä kiusaa Herraa, sinun
Jumalalasi.” Toinen erävoitto!

Kongi kumahti ja alkoi kolmas erä: Jeesus oli tietoinen voitoistaan
edellisistä kiusauksista ja paloi halusta lähteä palvelutehtäväänsä. Siihen
Kiusaaja iski seuraavaksi: "Niin, Sinä olet voittanut, olet kestänyt
koetuksen Jumalan välineenä. Mutta nyt edessäsi on sinun tehtäväsi. Tässä
ovat kaikki maailman valtakunnat. Olet tullut maan päälle saadaksesi
kuninkuuden niissä. Anna minulle pienen hetken palvonta, ja luovun
vallasta Sinun hyväksesi."
Jeesus oli suostunut siihen, että nämä valtakunnat voitettaisiin. Hän saisi
ottaa ne vastaan isältään, ei perkeleeltä. Mutta Hän tiesi myös, että se voisi
tapahtua vain kärsimyksen ja kuoleman tiellä. Viettelijä yritti saada
Jeesusta valitsemaan helpomman tien. Mikä oli Jeesuksen vastaus? "Mene
pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, sinun Jumalaasi, sinun on ku
marrettava ja häntä ainoaa palveltava'." eli ”Sinä lupaat minulle valta
kunnat kumarrusta vastaan, mutta minä saan ne kerran haltuuni
ajamalla sinut niistä ulos."
Bravo, Jeesus! Kolme erää voitettu! Silloin perkele jätti hänet; ja katso,
enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta. Matt 4:11
=====================================
Tauko ja musiikkia
=====================================
Kun luemme evankeliumeja, näemme, että Jeesuksen vastustaja ei antanut
periksi. Hän yritti jatkuvasti kyseenalaistaa Jeesuksen aseman Jumalan
Poikana sekä estää Häntä suorittamasta tehtäväänsä ihmiskunnan
pelastajana.
Seuraavan kerran arkkivihollinen hyökkäsi Jeesuksen kimppuun siinä
vaiheessa, kun Pietari oli tunnistanut Jeesukselle: "Sinä olet Messias,
elävän Jumalan Poika." Matt 16:16 Evankelista Matteus jatkaa: Tästä
lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä
Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja
lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä
hän nousisi kuolleista.

Tässä tilanteessa kiusaaja kauhisteli Jeesuksen sanoja Pietarin suulla:
"Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!" Eli Kuule nyt
Jeesus! Sinähän olet Messias, Jumalan Poika. Jumala on mielistynyt
sinuun. Hän ei voi sallia sinulle tuollaista kärsimystä. Jeesus tajusi heti,
mistä tuo Pietarin ajatus oli peräisin: Hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille:
"Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun
ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!" Matt 16:22-23 - Taas
yksi erävoitto vastustajasta!

Jeesuksen kärsimys ja voitto
Mutta vielä oli suurin ottelu edessä päin. Vastustaja kävi Jeesuksen
kimppuun silloin, kun tämä oli kaikkein heikoimmillaan fyysisesti,
psyykkisesti, emotionaalisesti, henkisesti ja hengellisesti. Jeesuksen
vastustuskyky oli lähellä nollaa. Häntä oli häpäisty, syljetty, pilkattu,
ruoskittu ja runneltu. Nyt hän roikkui avuttomana jaloistaan ja käsistään
naulattuna kiinni ristiin. Silloin Hän sai vielä kuulla nämä vihollisen
innoittamat sanat: "Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika.
Tule alas ristiltä!" … "Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän
ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä
alas! Silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa
Jumalaan - pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt!
Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika." " Matt 27:40-43
Loppuun saakka vihollinen asetti kyseenalaiseksi Jeesuksen aseman
Jumalan Poikana. Mitä nämä pilkkalauseet sisälsivät? ”Onko Jumala
todella sinun Isäsi, niin kuin sanot. Hänen täytyy olla hirveä sadisti! Ensin
Hän sanoo olevansa mieltynyt sinuun ja katso nyt, mitä hän on antanut
sinulle tapahtua. Hän antaa sinun roikkua runneltuna häpeäpaalussa.
Auta itseäsi ja astu alas.”
Mutta Jeesus ei auttanut itseään ja astunut alas ristiltä. Rakkaudestaan
meihin syntisiin Hän kärsi ja kuoli antaen henkensä Isänsä käsiin. Tässä
tilanteessa sielunvihollinen luuli saaneensa Jeesuksesta lopullisen voiton.
Olihan tämän kuolema selkeä tappio hänen asialleen. Jeesuksen
kannattajatkin pakenivat paikalta. Hekin luulivat, että Jeesuksen asia oli
kärsinyt tappion ja että kaikki oli nyt lopullisesti ohi.

Sielunvihollinen ei voinut mitenkään kuvitella, että tästä hänen
näennäisestä voitostaan tulisi hänelle itselleen rökäletappio. Raamattu
sanoo Jeesuksesta, että hän kuoleman kautta kukisti sen, jolla oli
kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapautti kaikki ne, jotka
kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
Heb 2:14-15.
Jeesuksen kuolemasta tulikin ansa, johon perkele lankesi. Raamattu sanoo,
että Jumala riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen
häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kol 2:15
Jeesus saavutti lopullisen voiton kaikista vastustajistaan, kun hänet
herätettiin kuolleista kolmantena päivänä. Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.
Me tulemme osallisiksi Kristuksen voitosta, kun Hän on meidän
Herramme ja Vapahtajamme. Antiikin ajan kuninkaat palasivat voittoisalta
sotaretkeltä suitsukkeet palaen, torvet soiden ja liput hulmuten. Heidän
jäljessään tulivat heidän voittoisan armeijansa sotilaat ja vihollisilta otettu
saalis ja vangit. Tätä kuvaa hyväksi käyttäen apostoli Paavali kuvaa
kristityn elämää: Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä
voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi
hänen tuntemisensa tuoksun! 2 Kor 2:14
Jeesus on voittanut meidät sielunvihollisen vallasta ja tuonut meidät
omaan valtakuntaansa. Joko sinä olet tullut osalliseksi Jeesuksen saamasta
voitosta? Joko Jumala on saanut tehdä sinusta parfyymievankelistan, joka
levittää ympärilleen Hänen tuntemisensa tuoksua?

